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TITULO I

CODIGO DE ETICA DO ITPS

CAPITULO I - DA APLICABILIDADE DA ETICA NO ITPS

Art. 1° - 0 exercicio das atividades no ITPS exige conduta compativel corn os preceitos deste

C6digo, do Estatuto dos Funciondrios Pnblicos Civis do Estado de Sergipe, do Regulamento Geral

do ITPS e corn os demais principios da moral individual, social e profissional.

Art. 2° - 0 COdigo de Etica do ITPS consiste na orientacdo das atividades desenvolvidas e nas

relacOes corn todas as pessoas no Instituto, bem como a conduta etica que cada colaborador deve

adotar para a elevacdo da qualidade dos servicos, a interacdo corn a coletividade e a protecdo ao

meio ambiente.

Art. 3° Este COdigo de Etica deverd ser adotado por todos os colaboradores (servidores do quadro do

ITPS, servidores requisitados, cargos comissionados, bolsistas, estagiarios e terceirizados),

consistindo como compromisso individual e coletivo cumprir e promover o cumprimento, nas acOes

do Instituto e nas relacOes corn as partes interessadas.

CAPITULO II — DO COMPROMISSO DE TODOS OS COLABORADORES

Art. 4° - Os que fazem o ITPS, comprometem-se corn:

0 respeito a vida e a todos os seres humanos, a integridade, a verdade, a honestidade, a justica, a

equidade, a lealdade institucional, a responsabilidade, o zelo, o merit°, a transparéncia, a

legalidade, a impessoalidade e a coeréncia;

A transparéncia no tocante ao interesse pnblico e as partes interessadas, porem, se realizando de

modo compativel corn os direitos de privacidade pessoal;

A valorizando das pessoas, corn reconhecimento e relacOes justas de trabalho;

A busca pela excel6ncia em qualidade, seguranca, meio ambiente, sande e recursos humanos,

promovendo educacão, capacitacdo, implantacäo do Sistema de Gestdo de Qualidade, seguindo a

norma NBR ISO/IEC 17025;

e) 0 cumprimento da Missao, valorizando a Politica da Qualidade e a disseminacao por todos os

colaboradores;
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0 A protecdo ao meio ambiente corn conduta etica e moral nos processos de destinacão adequada

de residuos;

O repnclio relativo ao use de praticas discriminatOrias no Institute;

O Fornecimento de informacOes precisas e corretas se requerido e autorizado por lei;

A informacdo referente a conflitos de interesse, real ou aparente, relacionado corn o cargo,

emprego ou fimcdo, prevendo inclusive, medidas a evita-los;

A ndo revelacdo de assuntos sigilosos do Instituto;

k) A observacdo e cumprimento de normas legais e regulamentares.

CAPITULO III — DOS DEVERES E PENALIDADES

Art. 5° - Os Colaboradores do ITPS deverdo obedecer aos principios da legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiencia.

Art. 6° - A Diretoria Executiva do ITPS deverd manter um ambiente de trabalho adequado, visando o

bem-estar, a seguranca, a higiene e a sande, apoiando o comportamento etico e assegurando

tratamento justo para seus colaboradores.

Art. 7° - A Autarquia, ancorada no proceder etico, deverd apoiar as awes estimuladoras do exercicio

da cidadania e o desenvolvimento dos valores na sua relacdo corn a Sociedade.

Art. 8° - Todos os colaboradores deverdo manter procedimentos que garantam a protecao da

informacdo confidencial.

Art. 9° - 0 descumprimento dos principios e compromissos expressos neste COdigo implicard na

adocdo de medidas disciplinares, segundo normativo legal mencionado no art. 1° deste COdigo.

CAPITULO IV - DISPOSICÁO FINAL

Art. 10° - A Diretoria Executiva e os demais colaboradores, se comprometem a cumprir a legislacdo

inerente a este COdigo de Etica.

Aracaju/SE, 06 de setembro de 2011.

Jose
ii-etor-1' sid to

Rua Campo do Brito, 371 — Tel.: 3179-8089 — Fax: (079) 3179-1399 — Cx. Postal 115 — CEP 49.020.380 — Aracaju — Sergipe
C.N.P.J. (M.f.) N° 07.258.529/0001-59 — Ins. Est. (isento) — Endereco eletrOnico: www.itps.se.gov.br

a Alves


	Page 1
	Page 2

